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129. 

На основу члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 

88/2011 и 104/2016),  члана 71. тачка 2. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине 

Бачка Топола“, број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и члана 9. и 10. Одлуке о јавном 

превозу путника на територији општине Бачка Топола  („Службени лист општине Бачка Топола“, 

број 9/2011, 10/2012, 10/2014, 9/2016 и 12/2017) Општинско веће општине Бачка Топола дана 20. јула 

2017. године, расписује 

 

 
ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА  ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА 

ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ 

У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА 
 

Предмет јавног конкурса је прикупљање понуда за поверавање обављања линијског 

превоза путника у градском и приградском превозу на територији општине Бачка Топола, као  

комуналне делатности од општег интереса,  према Одлуци о јавном превозу путника на територији 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 9/2011, 10/2012, 10/2014, 

9/2016 и 12/2017) на временски период од пет (5) година, почевши од  дана закључења уговора о 

поверавању обављања линијског превоза па до 31. децембра 2021. године,  према елементима рада 

линија који су дати у конкурсној документацији.  

 Право учешћа на јавном конкурсу имају сва заинтересована привредна друштва или друга 

правна лица, која су регистрована за обављање предметне делатности, поседују решење за  

отпочињање и обављање  јавног линијског превоза путника надлежног министарства Републике 

Србије и испуњавају следеће услове: 

- располажу потребним бројем возила за одржавање предвиђених линија,  а за које је обезбеђено 

редовно одржавање и контрола техничке исправности;  

-  имају обезбеђен  одговарајући паркинг простор за пријављена возила на територији општине Бачка 

Топола; 

- имају у радном односу обезбеђене кадрове за обављање предметне делатности и 

 - испуњавају и друге услове ближе одређене конкурсном документацијом. 

Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, достави средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла – сопствену бланко соло меницу, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС, са клаузулом «без протеста» са роком важности 

30 дана дуже од времена важности уговора о поверавању обављања линијског превоза путника. 

Инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован и платив на први позив без 

права на приговор, а уједно изабрани понуђач је дужан и да достави оверено и потписано  менично 

овлашћење за добро извршење посла – оверену фотокопију картона депонованог потписа 

овлашћеног лица, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. 

 

 Саставни део јавног конкурса је конкурсна документација која је сачињена у складу са 

чланом 10. Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Бачка Топола.  

Конкурсна документација се може преузети у просторијама Општинске управе Бачка Топола, 

ул. Маршала Тита бр. 30 (на писарници у Услужном центру) радним данима од 8,00 до 14,00 часова, 

као и са сајта општине Бачка Топола. 

  Понуде се припремају и подносе у складу са јавним конкурсом и захтевима из конкурсне 

документације. Понуђач је дужан да поднесе и доказ да је уплатио прописани новчани износ за 

учешће на јавном конкурсу, у износу од 1.000,00 динара, а који се уплаћује на текући  рачун 

примаоца: Остали приходи у корист нивоа општине, број: 840-745151843-03,  по моделу 97, позив на 

број: 62-206, са назнаком: „Трошкови за учешће на јавном конкурсу за линијски превоз“. 

 Рок за достављање понуда је петнаест (15) дана од дана објављивања јавног конкурса, 

односно до 07.08.2017. године  до 12,00 часова.   

Благовременим ће се сматрати све понуде које до назначеног дана и времена стигну на адресу 

наручиоца. 

Понуде примљене после наведеног рока, сматраће се неблаговременим. Неблаговремене, 
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незатворене, непотпуне, као и непрописно означене понуде неће се разматрати и биће враћене 

подносиоцу неотворене. 

  Понуде са комплетном документацијом се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на 

адресу: Општина Бачка Топола, 24300 Бачка Топола, ул. М. Тита бр. 30.  – Комисија за спровођење 

поступка јавног конкурса ради поверавања обављања линијског превоза,   са назнаком: „ ПОНУДА 

ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ У 

ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА - НЕ ОТВАРАТИ „ , а на полеђини коверте треба читко написати 

назив, број телефона и адресу понуђача. 

  Отварање понуда ће се обавити  јавно, дана 07. 08.2017. године, са почетком у 13,00 

часова, у згради Председништва општине Бачка Топола, у сали Општинског већа, у Бачкој Тополи, 

ул. М. Тита бр. 38. 

 Представник понуђача који жели да присуствују отварању понуда, мора имати уредно оверено 

овлашћење за присуствовање отварању понуда. 

 Оцењивање, рангирање и вредновање понуда и утврђивање предлога за најповољнијег 

понуђача извршиће Комисије за спровођење поступка јавног конкурса ради поверавања обављања 

линијског превоза на основу критеријума из конкурсне документације. 

 Поступак по јавном конкурсу се сматра успелим кад се пријави најмање један понуђач са 

потпуном, благовременом и уредно поднетом понудом. 

 Одлуку о извршеном избору по предлогу Комисије доноси Општинско веће општине Бачка 

Топола, која се доставља свим учесницима јавног конкурса у року од осам (8) дана, а објављује се и у 

„Службеном листу општине Бачка Топола“.    Најповољнији понуђач је дужан да у року од осам (8) 

дана од дана пријема одлуке, приступи закључењу уговора, који у име општине Бачка Топола 

закључује Председник општине.    

Питања и информације везане за јавни конкурс могу се добити  од Комисије путем 

електронске поште и то на e-mail: kristijan.suromi@btopola.org.rs. 

Јавни конкурс се објављује на сајту општине Бачка Топола www.btopola.org.rs, у „Службеном 

листу општине Бачка Топола“, и на огласној табли Општинске управе,  с тим што ће се рок за 

подношење пријава рачунати од дана објављивања у  „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 344-28/2017-V  

Дана: 20.07.2017. године     

                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                        Кишлиндер Габор с.р. 

 

 

130. 

На основу члана 9. ст. 1. тач. 3. Закона о одбрани од града ("Службени гласник РС", бр. 

54/2015), члана 20. ст. 1. тач. 19. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007), 

члана 15. ст. 1. тач. 11. Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 92/2011) и 

члана 71. тачка 2. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 

15/2008, 1/2009,6/2010, 9/2012 и 12/2014), Општинско веће општине Бачка Топола, дана 20. јула 

2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

О ИСПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА ДОДАТНО АНГАЖОВАЊЕ ПРОТИВГРАДНИМ СТРЕЛЦИМА 

РАДАРСКОГ ЦЕНТРА "БАЈША" У 2017. ГОДИНИ 

 

I 
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Стрелцима на подручју Радарског центра „Бајша“, који су ангажовани на противградним 

станицама на територији општине Бачка Топола за сезону 2017. године, исплатиће се накнада за 

додатно ангажовање у нето износу од 36.000,00 динара, односно 56.962,02 динара бруто, по 

ангажованом стрелцу, у две једнаке рате, и то 50% по потписивању уговора о делу и 50% након 

извршења послова.  

 

II 

Право на накнаду за додатно ангажовање из тачке 1. овог решења имају противградни 

стрелци који су са РХМЗ Србије закључили уговор о ангажовању.  

 

III 

Исплата накнаде извршиће се из Буџета општине Бачка Топола – Раздео 4., Глава 4.1, 

Програм 5. Развој пољопривреде, Позиција 92 - у укупном износу од 1.594.936,56 динара.  

 

IV 

Са противградним стрелцима из члана I. овог Решења закључиће се уговор о делу за додатно 

ангажовање на пословима противградне заштите.  

При закључивању уговора противградни стрелци су дужни да доставе копију уговора о 

ангажовању из тачке 2. овог решења. 

 

V 

За спровођење овог решења задужује се Одељење за финансије Општинске управе Бачка 

Топола. 

 

VI 

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола".  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                

Број: 4-27/2017-V      Председник општине 

Дана: 20.07.2017                                                                          Кишлиндер Габор с.р. 

Бачка Топола 
 

 

 

                                                                                          

Редни 

број 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Страна 

   

129. Јавни конкурс за прикупљање понуда за  поверавање обављања линијског 

превоза путника у градском и приградском превозу у општини Бачка Топола 819 

   

130. Решење о исплати накнаде за додатно ангажовање противградним стрелцима 

Радарског центра "Бајша" у 2017. години 820 

   

   

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. Одговорни 

   уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2017. годину износи 

  15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка 

  Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».                                                                           


